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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 

на материалите, представени във връзка с открита процедура, за провеждане 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 

 1.2. Педагогика, за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“, 

Педагогически факултет при Тракийски университет - Стара Загора 

 

1. Данни за конкурса. 

На обявения в ДВ, бр. 86/15.10.2021 г. конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор“ по Теория на възпитанието и дидактика, за нуждите на 

катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет при 

Тракийски университет - Стара Загора, се явява единствен кандидат в лицето 

на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – Пинеда, преподавател в ПФ при 

ТрУ – Стара Загора. Съгласно проведеното заседание на 16 декември 2021 г. 

(Протокол от 16.12.2021 г., на основание чл. 86, ал. 4 от ПРАСТрУ и заповед 

на Ректора на ТрУ № 3084/30.11.2021 г.), след преглеждане на документите 

изискуеми по ЗРАСРБ и Правилника за ЗРАСРБ, както и вътрешните правила 

на Тракийски университет относно ЗРАСРБ и ПРАСТрУ , същата е допусната 

до участие в конкурса. 

Няма констатирани нарушения, процедурата е в ход, конкурсът е 

легитимен. 
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2. Кратки биографични данни за кандидата. 

В юношеските си години Иванка Шивачева - Пинеда завършва средното 

си образование в Математическа гимназия „Николай Лобачевски“ в родния си 

град Ямбол. Висше образование, магистър по специалност Педагогика, с 

допълнителна специалност Философия, придобива в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. От 10.03.1997 г. до 01.06.2000 г. е зачислена и 

защитава дисертационен труд на тема “Динамика на професионално-

педагогическата насоченост на студентите – бъдещи учители в системата на 

професионалното образование” за „Доктор“ по научна специалност 05.07.01. 

Теория на възпитанието и дидактика. Следва академичното ѝ израстване в 

следната хронология: Асистент - от 01.09.1987 г. до 1990 г.;  Старши асистент 

- от 1990 г. до 1995 г.; Главен асистент - от 1995 г. до 2006 г.; Ръководител СДК 

и ЦПО към Технически колеж - Ямбол - от 2008 г. до 2011 г.; Зам. директор по 

учебна и квалификационна дейност на Технически колеж - Ямбол - 

от 2009 г. до 2011 г.; В.и.д. Зам. декан по учебна и квалификационна дейност 

на Факултет „Техника и технологии” - Ямбол - от 2011 г. до 01.2012 г. и с 

академична длъжност Доцент - от 2006 г.  до сега. 

Доц. д-р Иванка  Николаева Шивачева - Пинеда е както национално, така 

и международно познат и признат учен в областите си на компетенции.  

 

3. Общо описание на представените материали (научни трудове). 

Колежката, доц. Шивачева - Пинеда, участва в конкурса за академична 

длъжност „професор“ с научна продукция представена обзорно по-долу, 

съпоставена с изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ,  както и чл. 86, ал. 5 от ПРАСТрУ и Приложение 8.4. за 

Област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика: 

Група от показатели В: Хабилитационен труд – 1 бр. 
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Група от показатели Г: Статии и доклади, публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация – 7 бр.  

Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 16 бр. 

Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове – 3 бр. 

Общо: 27 научни разработки 

1. Самостоятелни – 24 научни разработки (в това число и представения 

хабилитационен труд) 

2. В съавторство – 3 статии. 

По показател А: 50 т. 

Показател Б: няма, но и не се изисква. 

Показател В: 100 т.  

Показател Г: 398, 3 т. 

Показател Д: 565 т. 

Показател Е: 193,3 т. 

       Общо по показатели от А до Е: 1306,6 т., при минимален брой 

точки 550. 

         По показател Ж – 370 т. , при минимален брой точки 50. 

        Общо – 1676,6 т. 

Представен е и доказателствена справка от Централната библиотека на 

Тракийски университет, подписана и подпечатана от длъжностно лице, 

относно публикации с Импакт фактор (Journal Citation Report) и Импакт ранг 

(SCOPUS).  

Научните публикации, на кандидатката, цитирани в Web of Science и 

SCOPUS, също са удостоверени със справка от Централната библиотека на 

Тракийски университет, подписана и подпечатана от длъжностно лице. 
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От изведената информация е видно, че кандидатката не само изпълнява, 

но и в много голяма част от показателите (Г, Д, Е и Ж) надвишава минималните 

наукометрични показатели, изискуеми за заемане на академична длъжност 

„Професор“.  

 

4. Научни приноси. Отражение на научните публикации на 

кандидата в литературата (известни цитирания). 

Всички научни приноси от изследователската дейност на доцент 

Шивачева - Пинеда  са в областта на Теория на възпитанието и дидактика, 

съответстващи на обявения конкурс за академична длъжност „професор“. 

Изключително прилежно, точно и ясно са изведени те за всеки един 

научен труд поотделно, групирайки ги в категориите: С теоретичен 

характер; С практико-приложен характер.  

Качеството на научните ѝ разработки са на изключително високо 

професионално ниво съдейки по позоваванията, цитиранията, от други автори, 

което e категоричен показател, че кандидатката е следен и признат учен в 

областта си.   

 

5. Преподавателска работа. 

Беспорни са аудиторната и извънаудиторната ѝ заетост, 

нововъведенията в методите на преподаване, осигуряването на занимания в 

практическа среда, както в, така и извън висшето училище, в научни 

организации у нас и в чужбина (имам предвид участието и в международна 

проектна дейност), и т.н. Титуляр и водещ лектор е на учебни дисциплини и 

научни проекти. 

Опитът ѝ на лектор, учен и практик е доказан чрез проявите на младите 

учени, студентите, чрез един успешно защитил докторант, учителите и други 

в своите изяви. 
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Член е на Съюза на Учените в България, клон Стара Загора, както и на 

ТРИ редакционни колегии в областта на педагогиката. 

 

6. Критични бележки: 

Нямам критични забележки, по-скоро ще отправя препоръка за 

популяризиране на авторските ѝ търсения и анализи в нашия, и най-вече в 

международен научен печат. Българската наука, чрез такива автори, ще бъде 

видяна и оценена по достойнство, защото научната продукция на доц. д-р 

Иванка Шивачева - Пинеда е значима, стойностна, иновативна и креативна, с 

поглед и мисъл вече в бъдещето.  

  

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Въз основа гореизказаното, на база наукоментричните показатели, на 

доказателствения научно-изследователски и теоретичен материал, 

съответстващ на областта на конкурса, обявен със Заповед № 2770/26.10. 2021 

г., по категоричен начин, обосновано и недвусмислено, предлагам на колегите 

ми от многоуважаемото научно жури да се гласува положително за 

присъждане на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева - Пинеда академичната 

длъжност „Професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, за нуждите на катедра 

„Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет при Тракийски 

университет - Стара Загора. 

 

 

 

13. 01.2022 г.                 Член на научното жури:  

                                                           (Проф. д.н. Юлия Дончева) 
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S T A N D P O I N T 

 

of the materials submitted in connection with an open procedure for conducting 

a competition for the academic position of "professor" in the field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, for the 

needs of the Department of Pedagogical and Social Sciences, Faculty of 

Pedagogy at the Thraкian University - Stara Zagora 

by Prof. DSc Julia Georgieva Doncheva, PhD 

(Angel Kanchev University of Ruse) 

 

1. Data for the competition. 

On the announcement in SG, issue 86/ 15.10.2021 competition for the 

academic position of ‘Professor’ in Theory of Education and Didactics, for the 

needs of the Department of Pedagogical and Social Sciences, Faculty of Pedagogy 

at the Traкian University - Stara Zagora, is the only candidate in the face of Assoc. 

Prof. PhD. Ivanka Nikolaeva Shivacheva - Pineda, lecturer at the Faculty of 

Pedagogical Sciences at Stara Zagora. According to the meeting held on 

December 16, 2021 (Protokol of 16.12.2021, based on Article 86, paragraph 4 of 

the PRASTrUniversity and the order of the Rector of the TrU № 3084/ 

30.11.2021), after reviewing the documents required under ZRASRB and the 

Regulations for ZRASRB, as well as the internal rules of the Trakian University 

regarding ZRASRB and PRASTrU, the same is allowed to participate in the 

competition.  

No violations were found, the procedure is underway, the competition is 

legitimate. 
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2. Brief biographical information  

In her teens, Ivanka Shivacheva-Pineda completed her secondary education 

at the ‘Nikolai Lobachevski’ Mathematical High School in her hometown of 

Yambol. Higher education, Master's degree in Pedagogy, with additional specialty 

Philosophy, acquired at Sofia University "St. Kliment Ohridski”. From 

10.03.1997 to 01.06.2000 she was enrolled and defended her dissertation on 

"Dynamics of professional and pedagogical orientation of students - future 

teachers in the system of vocational education" for "Doctor" in scientific specialty 

05.07.01. Theory of education and didactics. Following her academic growth in 

the following chronology: Assistant - from 01.09.1987 to 1990; Senior Assistant 

- from 1990 to 1995; Chief Assistant - from 1995 to 2006; Head of KSF and VTC 

at the Technical College, Yambol - from 2008 to 2011; Deputy Director of 

Teaching and Qualification Activities of the Technical College, Yambol - from 

2009 to 2011; Acting Deputy Dean for Educational and Qualification Activities 

of the Faculty of Engineering and Technology, Yambol - from 2011 to 01.2012 

and with the academic position of Associate Professor - from 2006 until now.  

Assoc. Prof. Dr. Ivanka Nikolaeva Shivacheva - Pineda is both nationally 

and internationally known and recognized scientist in his fields of competence. 

 

3. General description of the materials presented (scientific works). 

The colleague, Assoc. Prof. Shivacheva - Pineda, participates in the 

competition for the academic position of "professor" with scientific output 

presented in the overview below, compared with the implementation of the 

minimum national requirements under Art. 2b, para. 2 and 3 of ZRASRB, as well 

as art. 86, para. 5 of PROSTrU and Appendix 8.4. for Area 1. Pedagogical 

sciences, Professional field 1.2. Pedagogy:  

Group of indicators B: Habilitation work - 1 pc.  
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Group of indicators D: Articles and reports published in scientific 

journals, referenced and indexed in world-famous databases with scientific 

information - 7 pcs. 

 Articles and reports published in unreferred journals with scientific review 

or published in edited collective volumes - 16 pcs.  

Studies published in unreferred journals with scientific review or published 

in edited collective volumes - 3 pcs.  

Total: 27 scientific papers  

1. Independent - 24 scientific papers (including presentations habilitation 

work)  

2. Co-authored - 3 articles. 

 

According to indicator A: 50 points  

Indicator B: none, but not required.  

Indicator V: 100 points  

Indicator G: 398, 3 points.  

Indicator D: 565 points  

Indicator E: 193.3 points  

        Total indicators from A to E: 1306.6 points, with a minimum 

number of points 550.  

       According to indicator J - 370 points, with a minimum number of 

points 50.  

      Total - 1676.6 points. 

 An evidence from the Central Library of the Trakian University, signed 

and stamped by an official, on publications with Impact Factor (Journal Citation 

Report) and Impact Rank (SCOPUS) was also presented. The scientific 

publications of the candidate, cited in the Web of Science and SCOPUS, are also 
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certified by a reference from the Central Library of the Trakian University, signed 

and stamped by an official. The information provided shows that the candidate 

not only performs, but in a very large part of the indicators (D, E, E and G) exceeds 

the minimum scientometric indicators required for the academic position of 

"Professor". 

 

4. Scientific contributions. Reflection of the candidate's scientific 

publications in the literature (known citations). 

All scientific contributions from the research activities of Associate 

Professor Shivacheva - Pineda are in the field of Theory of Education and 

Didactics, corresponding to the announced competition for the academic position 

"Professor". Extremely diligently, accurately and clearly, they are presented for 

each scientific work separately, grouping them into categories: Of theoretical 

nature; With a practical application.  

The quality of her scientific works is at an extremely high professional 

level, judging by the references, citations, by other authors, which is a clear 

indicator that the candidate is a followed and recognized scientist in her field. 

 

5. Teaching work. 

Hers classroom and extracurricular employment, innovations in teaching 

methods, the provision of classes in a practical environment, both inside and 

outside the university, in scientific organizations at home and abroad (I mean 

participation in international project activities), and so called She is the holder and 

leading lecturer of academic disciplines and research projects.  

Her experience as a lecturer, scientist and practitioner is proven through the 

performances of young scientists, students, through a successfully defended 

doctoral student, teachers and others in his performances.  
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She is a member of the Union of Scientists in Bulgaria, Branch Stara 

Zagora, as well as THREE editorial boards in the field of pedagogy. 

 

6. Critical remarks. 

I have no critical remarks, but rather I will make a recommendation for 

popularizing her author's searches and analyzes in ours, and especially in the 

international scientific press. Bulgarian science, through such authors, will be 

seen and appreciated with dignity, because the scientific production of Assoc. 

Prof. PhD. Ivanka Shivacheva - Pineda is significant, valuable, innovative and 

creative, with a view and thought in the future. 

 

7. CONCLUSION. 

Based on the above, based on the scientometric indicators, the evidence of 

research and theoretical material corresponding to the field of competition, 

announced by Order № 2770/26.10. 2021, in a categorical way, justified and 

unambiguous, I propose to my colleagues from the esteemed scientific jury to vote 

positively for the award of Assoc. Prof. PhD. Ivanka Nikolaeva Shivacheva - 

Pineda academic position "Professor" in higher education 1. Pedagogical 

sciences, professional field 1.2. Pedagogy, for the needs of the Department of 

Pedagogical and Social Sciences, Faculty of Pedagogy at the Trakian University 

- Stara Zagora. 

 

 

 

 

 

01/13/2022                              Member of the Scientific Jury: 

                                                           (Prof.  DSc Julia Doncheva, PhD) 


